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ABSTRAKT 

 

Název: 

Vliv alkoholu na kontraktilní vlastnosti kosterního svalstva 

 

Cíl práce:  

Cílem práce je zjištění vlivu alkoholu na kontraktilní vlastnosti (Tc a Dm) m. 

rectus femoris. 

Metoda: 

  Jedná se o práci empiricko – teoretickou, kde má výzkum charakter 

kvaziexperimentu skupiny 11 probandů s experimentálním způsobem získávání dat. 

Sledovaný soubor tvořili studenti VO (n = 8) a studenti TVS (n=3) navštěvující prezenční 

formu studia na UK FTVS. Pro charakteristiku souboru byly použity metody deskriptivní 

(popisné) statistiky – míra polohy (aritmetický průměr) a míra variability (směrodatná 

odchylka). Kontraktilní vlastnosti (Tc, Dm) byly měřeny přístrojem TMG 100 při 

intenzitě elektrického proudu 80 mA.  Normalita dat byla vyhodnocena Kolmogorov-

Smirnov testem. K dalším výpočtům byla využita parametrická metoda jednocestná 

ANOVA pro opakovaná měření, jíž byla testována statistická významnost. Ke 

statistickému zpracování byl použit IBM SPSS Statistics 22. Individuální dávka alkoholu 

vzhledem k tělesné hmotnosti byla podávána ve třech kolech po 20 min. 

Výsledky: 

Průměrný Tc našeho souboru byl při prvním TMG měření (bez alkoholu) 33,23 ± 

3,45 ms, při druhém 31,77 ± 4,78 ms, při třetím 32,28 ± 4,66 ms a při čtvrtém 33,43 ± 

5,40 ms. Průměrné Dm našeho souboru bylo při prvním TMG měření (bez alkoholu) 8,56 

± 1,43 mm, při druhém 7,99 ± 1,78 mm, při třetím 8,20 ± 1,81 mm a při čtvrtém 8,21 ± 

2,25 mm. Nejvyšší rozdíl u obou měřených parametrů – Tc a Dm, jsme zaznamenali po 

první dávce individuální dávky alkoholu mezi prvním a druhým tensiomyografickým 

měřením. Přestože byl rozdíl patrný, nebyl statisticky významný (ptc = 0,482, pdm = 0,457). 

Zatímco Tc po dalších dávkách alkoholu stoupal až nad vstupní průměr, parametr Dm se 

ustálil.  

 

Klíčová slova:  

 alkohol, kosterní svalstvo, sport, tensiomyografie, vojenská tělovýchova  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: 

  Influence of alcohol on the contractile properties of skeletal muscle 

Objectives:  

  To identify the impact of alcohol to contractile attribute (Tc – contraction time 

and Dm – maximal displacement) m. rectus femoris. 

Method: 

  The diploma thesis corresponds with empirically-theoretical based study. The 

research has a character of a quasiexperiment. The measured participants were consisted 

of students       (n = 8) of Military Department (VO) and students (n = 3) of civilian (TVS) 

of attending full-time studies at the Faculty of Physical Education and Sport (FTVS) of 

Charles University (UK) in Prague. There were used the methods of descriptive statistics 

to describe it - rate position (arithmetic mean) and a measure of variability (standard 

deviation). Contractile attributes (Tc, Dm) were measured on the device TGM 100 at an 

electricity current intensity 80 mA. To analyse the normality of data was used 

Kolmogorov-Smirkov’s test. For further calculations was used parametric method one-

way ANOVA for repeated measurements were used statistical significance. For statistical 

processing was used computer program IBM SPSS Statistics 22 and the individual dose 

of alcohol relative to body weight was administered in three rounds at 20 minute intervals. 

Results: 

  The average Tc was 33.23 ± 3.45 ms for the first time TMG measurement (without 

alcohol), 31.77 ± 4.78 ms for the second time, 32.28 ± 4.66 ms for the third time, and the 

fourth time 33,43 ± 5,40 ms. The average Dm was 8.56 ± 1.43 mm for the first time TMG 

measurement (without alcohol), the second was 7.99 ± 1.78 mm, the third time was 8.20 

± 1.81 mm and the fourth time of 8.21 ± 2.25 mm. The highest difference in both 

measured parameters - Tc and Dm, we noticed after the first dose of alcohol between the 

first and second tensiomographic measurements. Although the difference was apparent, 

it was not statistically significant (ptc = 0.482, pdm = 0.457). While Tc rose further than 

the intake diameter after further doses of alcohol, the parameter Dm stabilized. 

Keywords:  

  alcohol, skeletal muscle, sport, tensiomography, military physical education 
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Seznam použitých symbolů, jednotek a zkratek 

 

AČR – Armáda České republiky 

AP – akční potenciál 

BMI – body mass index (hmotnostně výškový index) 

Dm – maximální posun svalové kontrakce 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

FG – fast glycolitic 

FOG – fast oxidative glycolitic 

FTK – Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

FTVS – Fakulta tělesné výchovy a sportu 

kg – kilogram  

m. – musculus 

mA – miliampér 

min – minuta 

mm – milimetr 

mmol/l – milimol na litr 

ms – milisekunda 

mV - milivolt 

MO – Ministerstvo obrany České republiky 

% – procento 

‰ – promile 

SO – slow oxidative 

Tc – doba kontrakce 

TMG – tensiomyografie 

TVS – Tělesná výchova a sport 

UK – Univerzita Karlova 

UNOB – Univerzita obrany v Brně 

VO – Vojenský obor při UK FTVS 

 

 

  



 

 

1  ÚVOD 

Téma „Vliv alkoholu na kontraktilní vlastnosti kosterního svalstva“ jsem si zvolil 

zejména pro jeho aktuálnost. Alkohol je nejběžněji užívanou rekreační drogou na světě a 

jeho stoupající spotřeba, často ve velkém objemu, je hluboce zakořeněna v mnoha 

aspektech západní společnosti. S alkoholem se setkáváme v pozitivních i negativních 

ohledech, které se odráží i ve sportovním prostředí.  

Vlivem alkoholu na lidský organismus se zabývalo již mnoho studií (ovlivnění 

lidského chování a kognitivních funkcí, vliv dlouhodobého i krátkodobého užívání 

alkoholu, pozitivní i negativní dopady na zdraví, zvýšení či snížení výkonu v určitém 

sportu). Ohledně alkoholu a jeho vlivu na kosterní svalstvo se většina dostupných 

publikací zmiňuje o vlivu alkoholu na kontraktilní vlastnosti svalstva, ale obvykle pouze 

jako informace, že k nějakému ovlivnění dochází. V naší práci se snažíme objasnit vliv 

alkoholu na kontraktilní vlastnosti svalstva, kdy jsme kontrakci vyvolali elektrickou 

stimulací kosterního svalu za použití tensiomyografické metody.  

Ke sportu má alkohol úzký vztah, který je daný sponzoringem a reklamou. I v 

českém prostředí se setkáváme s organizacemi a kluby, které jsou finančně podporovány 

různými výrobci alkoholických nápojů. Alkohol patří mezi velmi běžně používané látky 

ve sportu, i proto je pro některé sporty zařazen na seznam zakázaných látek. Kvůli tomu 

je i této problematice v naší práci věnovaná samostatná kapitola. 

Teoretická část práce je rozdělena na tři části. V první části se zabýváme již 

zmíněnou tensiomygrafickou metodou, o které najdeme informace pouze v zahraniční 

literatuře. Ve druhé části popisujeme metabolismus alkoholu či jeho účinky na lidský 

organismus. Třetí část obsahuje teoretická východiska o svalstvu obecně.  

V experimentální části práce, která obsahuje metodiku, průběh experimentu, 

zpracování a vyhodnocení získaných hodnot, se zaměřujeme zejména na získání 

potřebných dat, tedy kontraktilních vlastností svalu. Nejprve ve střízlivém stavu a 

následně v kolech následujících po podané dávce alkoholu. Sledovány jsou především 

parametry Tc a Dm a zároveň orientační hladiny alkoholu v dechu, přičemž výsledné 

křivky v grafech a tabulkách jsou uvedené ve výsledkové části práce. 

Místem pro realizaci našeho výzkumu jsme zvolili Laboratoř tréninkové adaptace, 

do něhož charakter zvoleného tématu nejlépe zapadá. Cílem pracoviště je vytvořit 

komplexní centrum pro péči o sportovce ve všech stádiích sportovní kariéry a zejména 

dát sportovci či rodičům sportujícího dítěte praktické informace a doporučení k dalším 



 

 

aktivitám. Výzkumný soubor tvořili studenti Vojenského oboru při UK FTVS. Tito 

studenti jsou specifickou skupinou v rámci tělovýchovného vzdělávání. Již při nástupu 

do prvního ročníku bakalářského studia jsou vojáky z povolání. Po získání titulu Mgr. 

zastávají práci v oblasti sportu v resortu obrany, kde pracují jako tělovýchovní pracovníci 

většinou v důstojnické hodnosti poručík. Náplní zaměstnání je komplexní péče o vojáky 

v rámci speciální a základní tělesné přípravy. Důležitou částí jejich zaměstnání je 

dostatečně připravit vojáky ke každoročnímu přezkoušení z tělesné přípravy (Normativní 

výnos MO 12/2011), organizace sportovních dnů, armádních závodů. Absolventi VO 

mají možnost zúčastnit se zahraničních misí. Výzkumný soubor doplnili i studenti oboru 

Tělesná výchova a sport. 

 

  



 

 

2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1  Tensiomyografie 

Tensiomyografie (TMG) je jednoduchá metoda pro měření a analýzu 

kontraktilních vlastností svalstva (Alvarez-Diaz a kol., 2016; Alentorn-Geli a kol., 2015; 

Rusu a kol., 2013).  

TMG poskytuje informace o: 

• rychlosti svalové kontrakce, 

• svalových dysfunkcích, 

• funkční kapacitě svalu, 

• asymetrických a asynchronních akcích v kinetickém řetězci, 

• o aktuálním stavu sportovce (např. symptomy přetrénování). 

TMG je používaná ve třech oblastech – ve sportu, medicíně a výzkumu. Ve sportu 

je především používána pro optimalizaci tréninku. Cílem je zlepšení sportovního výkonu 

a prevence úrazů. V medicíně je metoda používána ke sledování rehabilitačních procesů 

či pro vhodné načasování návratu k tréninkové činnosti. 

 

2.1.1  Historie tensiomyografie 

Metoda tensiomyografie (TMG) začala být používána v roce 1983 na Fakultě 

elektrického inženýrství při Univerzitě v Lublani (Slovinsko). Byla vynalezena 

profesorem Vojko Valenčičičem a jeho týmem. První zmínky o TMG můžeme nalézt v 

článku Přímé měření svalového tonu, který byl publikován v roce 1990 (Valenčič, 1990). 

Podle Atikoviče a kol. (2015) byla metoda TMG vylepšena prostřednictvím 

mnoha prototypů a vyvíjena do fáze, kdy ji bylo možné využít pro komerční sféru. 

Přestože byla původně určena pro lékařské použití, v roce 1996 byla zavedena i do 

sportovního prostředí.  

V současné době TMG využívá mnoho sportovních klubů (např. FC Real Madrid, 

FC Manchester United) a sportovních federací (např. Ruská hokejová federace, Běloruská 

biatlonová federace). Mezi nejznámější sportovce, kteří tuto metodu využívají patří ruská 

tenistka Maria Sharapovová a španělský fotbalista Fernando Torres (dostupné z www: 

http://www.tmg-bodyevolution.com/about/clients/). 

 



 

 

2.1.2  Princip tensiomyografie 

Šimunič (2010) uvádí, že princip TMG spočívá v „elektrických záškubech“, které 

vyvolávají svalovou kontrakci. To vede k zesílení svalového bříška, které se měří pomocí 

snímače posuvu. Snímač posunutí je umístěn kolmo k povrchu kůže nad svalovým 

bříškem a špička snímače je přitlačena ke svalu (obrázek č. 1), což mírně deformuje 

bříško svalu. 

 

Obrázek č. 1: Princip TMG (upraveno dle Rodriguez-Matoso, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímač je umístitelný na kůži nad vybranou svalovou skupinu, která je uměle 

stimulovaná elektrostimulátorem (obr. č. 2). Čidlo měří posunutí a získává časově 

nezávislé charakteristiky (kap. 2.1.3).  

 

Obrázek č. 2: Tensiomyografické měření 
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2.1.3  Tensiomyografické charakteristiky 

 Časově nezávislé tensiomyografické charakteristiky (Td, Tc, Ts, Tr, Dm) 

znázorňuje graf č. 1.   

Některé nedávné studie např. Macgregor a kol. (2016) uvádí kromě zmíněných 

parametrů i rychlost kontrakce (Vc) jako změnu v maximálním posunu svalové kontrakce 

(Dm) v čase mezi 10% a 90% kontrakce. 

 

Graf č. 1: TMG charakteristiky  

 

Td – delay time – čas mezi elektrickým impulsem a 10% kontrakce 

Tc – contraction time – čas mezi 10% a 90% kontrakce 

Ts – sustain time  – čas mezi 50% kontrakce a 50% relaxace 

Tr - relaxation time – čas mezi 90 % a 50 % relaxace 

Dm – maximal displacement – maximální posun svalové kontrakce 

 

Sledovaným parametrem v naší práci je Dm (maximal displacement – 

maximální posun v mm) a Tc (contraction time – doba kontrakce), který Rusu a kol. 

(2013) charakterizuje jako čas (ms) mezi 10 % a 90 % z maxima svalové kontrakce. 

Hodnota kontrakce závisí na procentu rychlých nebo pomalých svalových vláken na 

úrovni sledovaného svalu. Hodnoty se tedy snižují, jakmile se zvýší procento vláken typu 

II (fast oxidative and glycolytic – FOG, fast glycolytic – FG) a zvýší se, když jsou 

procenta vláken typu II nízká a pokud jsou vlákna typu I (slow oxidative – SO) vysoká.  

posunutí  (mm) 

čas (ms) 



 

 

2.1.4  Software TMG 

Rovnice použité v softwarech tensiomyografických přístrojů i informace o 

referenčních souborech jsou nedostupné. 

Referenční hodnoty udávané softwarem přístroje jsou specifické pro pohlaví, věk 

a prováděnou sportovní aktivitu. 

Výsledky jsou dále vyhodnocovány výpočtem laterálních a funkčních symetrií. 

Lze je zobrazit v pěti různých výsledných protokolech, které se automaticky vygenerují 

okamžitě po ukončení měření. Protokol může být buď podrobný nebo velmi obecný a 

jednoduchý. Software TMG přístroje uvádí i doporučení – např. jestli je vhodné daný sval 

vhodné protahovat či posilovat (obr. č. 3).  

 

 

Obrázek č. 3: Doporučení softwaru TMG  
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2.1.5  Použití tensiomyografie ve sportu 

TMG jako neinvazivní metoda poskytuje užitečné a rychlé informace o rozsahu 

poškození sledovaných svalů. Získané informace pak mohou být použity k určení typu, 

intenzity a frekvence tréninku. Tensiomyografické charakteristiky mohou být vhodnými 

ukazateli při zapojení sportovce do tréninkového procesu při návratu po zranění. Kromě 

toho je možné kontrolovat svalové vlastnosti a detekovat jakoukoli změnu v jednotlivých 

sledovaných svalech, které byly poškozené či ochablé nebo které byly přetěžované (Dias 

a kol., 2010). 

Proces ve sportovním prostředí, který využívá TMG metodu, znázorňuje obrázek 

č. 4. 

 

Obr. č. 4: Proces TMG (http://www.tmg-bodyevolution.com/sports/tmg-training-

optimisation/) 
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2.2 Alkohol 

 „Kdo chce zdravý býti, musí se přinejmenším jednou v měsíci opíti.“  

Hippokrates 

2.2.1  Metabolismus alkoholu 

Metabolismus alkoholu (ethanolu) probíhá primárně v játrech. Tam je oxidován 

na acetaldehyd a poté na acetát. V prvním kroku je katalyzován řadou jaterních enzymů 

(nejdůležitější je NAD-dependentní alkoholdehydrogenáza): 

 

CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+ 

 

 Další oxidaci acetylaldehydu na acetát katalyzuje aldehyddehydrogenáza: 

 

CH3CHO + NADH+ + H2O → CH3COO- + NADH + 2H+ 

 

 NADH, který se vytvoří při předchozích reakcích musí být opět oxidován v 

buněčných mitochondriích. Limitujícím procesem bývá přenos atomů vodíku do 

mitochondrií, který může zasahovat do metabolismu cukrů. V případě, že je zásoba 

glykogenu v játrech malá z důvodu kombinace malého příjmu cukru a vyšší fyzické 

zátěže, nejsou játra schopna udržet hladinu glykémie v krvi a vzniká hypoglykémie, tedy 

patologický pokles glykemie pod 3,3 mmol/l doprovázený klinickými projevy, jež jsou 

způsobeny vylučováním antiregulačních hormonů a dalšími biochemickými procesy 

(Maughan a Burke, 2006). 

 Acetyldehyd je považován za metabolit, který je odpovědný za mnoho 

nežádoucích účinků alkoholu. Je metabolizován v játrech. Rychlost, s jakou játra 

odbourávají alkohol se liší. Reakce u daného jedince závisí na zvyklostech pít alkohol a 

hlavně na množství přijatého alkoholu (Maughan a Burke, 2006). 

 Martínková a kol. (2007) uvádí, že etylalkohol je vstřebáván bukální, žaludeční, 

ezofageální, žaludeční a střevní sliznicí. Po peronálním podání se objevují měřitelné 

koncentrace v krvi během 300 sekund. Vrcholových koncentrací se dosáhne mezi 30 – 

120 hodinami. Etylakohol se distribuuje do veškeré tělesné vody, 95% je metabolizováno 

(především játry), zbytek se vyloučí v nezměněné podobě dechem, močí a potem.  

 



 

 

2.2.2  Účinky alkoholu na lidský organizmus 

Účinky alkoholu v závislosti na plazmatické koncentraci u nealkoholiků jsou 

uvedeny v tabulce č. 1. Účinky po požití etylalkoholu se projevují v centrální nervové 

soustavě, kdy etylalkohol snižuje schopnost učení, pozornosti, koncentrace, asociace, 

myšlení a úsudku.  

 

Tabulka č. 1: Účinky alkoholu v závislosti na plazmatické koncentraci u nealkoholiků 

(upraveno dle Martínková, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrně se maximální hladina alkoholu v krvi projevuje za 30 – 40 min po požití. 

Alkohol není vhodným prostředkem pro hydrataci, protože pití alkoholických 

nápojů vede ke zvýšené produkci moči a tím k vyšším ztrátám tekutin. Alkohol se chová 

jako diuretikum, protože blokuje antidiuretický hormon, který pomáhá zadržovat vodu, a 

působí tak ztráty tělesných tekutin. Místo toho, aby docházelo k doplňování a 

nahrazování tekutin, dochází k dehydrataci (Skolnik, Chernus, 2011). 

Negativní účinky alkoholu popisuje Jenč a kol. (1998) jako mnohostranné. Jsou 

podmíněny jeho konzumovaným množstvím, pravidelností konzumace, věkem 

konzumenta, pohlavím a v neposlední řadě i individuální predispozicí k alkoholickému 

poškození. Mezi negativnní poškození uvádí Jenč a kol. (1998): 

• poškození gastrointestinálního traktu (rakovina ústní dutiny, žaludku aj.), 

• poškození CNS (dále v textu), 

• poškození ledvin, 

• poškození spermatogeneze, 

• fetální alkoholický syndrom, 

Koncentrace (‰) Účinky 

0,2 Pocit relaxace 

0,3 Mírná euforie 

0,5 Mírná diskoordinace 

1 Ataxie 

3 Stupor 

4 kóma 



 

 

• srdeční alkoholická léze, arytmie, hypertenze, 

 

Zárubová (2013) popisuje jako jedny z možných mechanizmů, kterými alkohol 

(ethanol) poškozuje mozek následující: 

• excitotoxicita, 

• hyperhomocysteinémie, 

• poškození DNA. 

• Acetaldehyd a aldehydové produkty lipidové peroxidace se navážou na 

různé proteiny a vytvoří stabilní sloučeniny v játrech a mozku, v bílé 

hmotě a velkých neuronech frontální kůry. Imunitní systém je rozpozná, 

to může vést k likvidaci postižených buněk. 

• Chronická expozice etanolu může snižovat hladiny brainderived 

neurotrophic factors a jejich funkcí. 

Alkoholem (etanolem) indukovaná poškození nepostihují celý mozek, ale jen 

určité oblasti např. atrofii mozkové kůry především v oblasti dorsolaterálního 

premotorického kortexu (Zárubová, 2013). 

 

2.2.3  Alkohol na seznamu zakázaných látek 

Alkohol je dnes nejčastěji zneužívanou návykovou látkou v USA. Závislostí na 

něm trpí 10 % jeho uživatelů a 10 – 20 % uživatelů označujeme jako problémové 

konzumenty této látky. Při porovnání s jinými běžně užívanými a dostupnými látkami má 

alkohol jednu z nejnižších hodnot poměru účinná látka/smrtelná dávka (je malý rozdíl 

mezi množstvím alkoholu, který je vypit, aby byl jedinec opilý a množstvím, které ho 

může zabít) (Kleiner, Greenwood-Robinson 2010). 

Alkohol má tlumivé účinky na centrální nervový systém (kap. 111), zpomaluje 

aktivitu mozku a těla a zhoršuje koordinaci. Cílem zneužívání alkoholu je uvolnění a 

snížení úzkosti i třesu. Proto je alkohol zneužíván ve sportovních odvětvích, která 

vyžadují vysokou koncentraci. Není možné používat alkohol pro zvýšení výkonnosti. 

Proto není považován za ergogenní lék. Kombinování alkoholu s jinými léky může zvýšit 

účinky alkoholu nebo jiných současně podávaných léků. Alkohol je obecně zakázaný u 

sportů, ve kterých může být jeho použití považováno za škodlivé pro výkon sportovce 

nebo kdy může představovat bezpečnostní riziko (dostupné z www: http://www.doping-

prevention.com/cs/latky-a-metody/alkohol/alkohol.html).  



 

 

Podle Seznamu zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017, který je součástí 

Světového antidopingového kodexu není alkohol povolený pouze při soutěžích v 

následujících sportech: 

• automobilový sport (Federation Internationale de l'Automobile),   

• letecké sporty a parašutismus (Fédération Aéronautique Internationale),  

• lukostřelba (World Archery), 

• vodní motorismus (Union internationale motonautique). 

Detekce se provádí dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota 

pro porušení dopingového pravidla je ekvivalentní koncentraci alkoholu v krvi 0,10 g/l 

(Prohibited list – Wada 2017). 

 

2.2.4  Závislost na alkoholu a kocovina 

 Alkoholismus (tj. etylismus) je závislost na alkoholu. Kromě gentických vlivů, 

které přispívají k jejímu formování, se u alkoholismu uplatňují zejména vlivy 

společenské, někdy se ale hovoří i o vlivech biochemických. Biochemické změny, které 

pití alkoholu přináší, podmiňují rovněž vznik závislosti na něm. Riziko vzniku závislosti 

na alkoholu je vyšší u lidí, kteří jsou psychicky labilní, trpí poruchami chování a různými 

duševními poruchami. V České republice převážnou část konzumentů představují muži a 

to nejčastěji se základním vzděláním, kteří pracují v zaměstnáních, kde na ně jsou 

kladeny minimální požadavky (Pokorný a kol., 2002).  

V literatuře se můžeme setat s Jelínkovým členěním alkoholismu na typy typ α, β, 

,γ, δ, ε (Jellinek in Ehrlich, 1961): 

1. Typ alfa je označení pro abúzus, tj. nadměrné pití. Nedochází při něm ke ztrátě 

kontroly nad množstvím vypitého alkoholu. 

2. Typ beta je typickým dlouhodobým abúzem alkoholu. Objevují se různé 

somatické komplikace (např. jaterní cirhóza). 

3. Typ gama se vyznačuje ztrátou kontroly v pití alkoholických nápojů, 

zvýšenou tolerancí na alkohol. Objevují se abstinenční chronické symptomy 

po odnětí alkoholu.  

4. Typ delta je typem alkoholické toxikomanie. U tohoto typu nedochází 

k opilosti, ale rovněž nezůstává střízlivý. 

5. Typ epsilon je charakterizovaný jako symptomatický abúzus alkoholu 

(Jellinek in Pokorný, 2002). 



 

 

Podle vztahu lidí k pití alkoholických nápojů vymezuje Pokorný a kol. (2002) 

čtyři skupiny:  

1. abstinenti (za žádných okolností nepožívají alkoholické nápoje), 

2. konzumenti (dostávají do těla potřebné množství tekutiny, jejíž chuť mají rádi 

a jsou na ni zvyklí), 

3. pijáci (pijí alkoholické nápoje zejména kvůli alkoholu v nich obsaženém), 

4. alkoholici (lidé závislí na alkoholu). 

 

„Alkoholová kocovina“ je způsobena hlavně dehydratací organismu. Její projevy 

pozorujeme až po odeznění tlumivých účinků alkoholu. Jedinou, skutečně spolehlivou 

metodou, jak tomuto stavu předcházet, je omezit množství požívaného alkoholu. Před 

konzumací se doporučuje dobře se najíst a v průběhu konzumace nemíchat různé druhy 

alkoholických nápojů. Jako pomoc při již probíhající kocovině je třeba především dodat 

tělu vodu. 

Jenč a kol. rozumí kocovinou „těžké narušení krevního oběhu a metabolismu 

způsobené neúměrnou konzumací alkoholu“ (Jenč a kol., 1998, s. 44). Jako přírodní látku, 

která urychluje odbourávání alkoholu v těle uvádí fruktózu. Na odstraňování 

poalkoholové únavy mají výrazný vliv energetické nápoje, které obsahují fruktózu a 

minerální látky. Nicméně ve většině případů není vhodné míchat je s alkoholem (obsahují 

taurin, který urychluje vstřebávání alkoholu) (Jenč a kol., 1998). 

 

2.2.5  Analýza dechu 

 Nejpoužívanějším a nejrychlejším způsobem zjišťování hladiny alkoholu v 

organismu je analýza dechu. Při této analýze se měří množství alkoholu ve 

vydechovaném vzduchu a následně se přepočítává na hladinu etanolu v krvi nebo jde 

pouze o zjištění přítomnosti alkoholu v dechu. K této analýze slouží speciální analyzátory 

dechu, tzv. alkoholtestery, které dělíme na alkoholtestery s elektrochemickým senzorem 

či polovodičovým senzorem. Alkoholtestery s elektrochemickým čidlem měří spektrum, 

které vzniká díky různé pohyblivosti iontů v elektrickém poli. Díky tomu mají i výbornou 

selektivitu vůči ostatním látkám a jsou mnohem přesnější než alkoholtestery s 

polovodičovým senzorem, které po zahřátí senzoru detekují plynný etanol a dle jeho 

koncentrace mění svůj odpor, z čehož je následně vypočítán přibližný obsah etanolu 

v krvi (Zikmund, 2008, in Purchartová 2015). 



 

 

2.2.6  Výroba lihovin 

 Etylalkohol se pro potravinářství vyrábí zkvašováním cukerných roztoků. 

K výrobě se používají cukerné suroviny (ovocné plody, melasa, řepný a třtinový cukr) a 

škrobnaté suroviny a obilniny, které se před vlastním zkvašováním zcukerní. Na 

zcukerňování se využívá slad nebo v poslední době jsou stále více používány enzymy, 

které jsou vyrobeny biotechnologickými postupy. Po zkvašení obsahují cukerné roztoky 

kolem 10 – 20 % etanolu. Ten se z prokvašené zápary získává kontinuální destilací 

v zařízeních, která se skládají z několika různě uspořádaných kolon. První kolona 

(záparová) je vytápěna ostrou párou. Druhá kolona (rektifikační) slouží k zesilování 

etanolu. Rektifikací se nakonec získá azeotropická směs etanolu a vody, která obsahuje 

96,4 % etanolu s bodem varu 76,1 °C (Jenč a kol, 1998). 

 2.2.6.1  Vodka  

 Je druh destilátu, který je vyráběn z obilí, nejčastěji žita. Je to bezbarvá čirá 

lihovina jemné aromatické chuti s obsahem etanolu kolem 40 – 50 %. Z historického 

hlediska byla vodka nejdříve vyráběna v Rusku, na Ukrajině a Polsku (Jenč a kol. 1998).  

 V našem výzkumu jsme použili vodku vyráběnou firmou Finlandia, proto ji 

v následujícím textu věnujeme pozornost.  

 Finlandia je vodka vyráběná ve Finsku z finského pěstovaného šestiřadého 

ječmene a ledovcové pramenité vody. V roce 1971 to byla první vodka, která se začala 

dovážet do USA, a nyní je mezi dováženými vodkami na třetím místě za vodkami Absolut 

(Švédsko) a Stolichnaya (Rusko). I když produkci Finlandie kontroluje finská společnost 

Altia, značku vlastní a distribuuje koncern Brown - Forman, který je rovněž majitelem 

značky Jack Daniel´s a southern Comfort. I proto je tato vodka globálně běžně dostupná. 

Ledovcová voda se netradičně nefiltruje, než se použije k naředění destilátu, protože 

firma tvrdí, že by se filtrací čistota nápoje pouze poškodila. Ječmen je destilován za 

použití kontinuálního vícedávkového destilačního systému v palírně v obci Koskenkorva 

provozované již zmíněnou finskou společností Altia Corporation. Finlandia neprochází 

několika samostatnými destilacemi, ale pouze jednou, ta je ovšem dlouhá asi 50 hodin a 

má několik etap. Destilovaný alkohol je poté převezen do výrobního závodu ve vesnici 

Rajamäki, asi 45 kilometrů severně od Helsinek. (dostupné z www: 

https://www.alkohol.cz/produkty/finlandia-vodka-1l-40-7091/).  

 

 



 

 

  

Obrázek č. 5: Energetické hodnoty vodky Finlandie 

 

 

 

 

  

FINLANDIA CLASSIC (40 % alkoholu) 

Alkohol 14 g (1 Standard Drinks) 

Kalorie 97 

Tuk 0 g 

Sodík 0 g 

Sacharidy 0 g 

Cukr 0 g 

Protein 0 g 

Kofein 0 mg 



 

 

2.3 Svalstvo 

Podle Rokyty a kol. (2016) se v průběhu fylogeneze vyvinulo několik typů svalů: 

- Svaly příčně pruhované (kosterní), které tvoří přibližně 40 % tělesné 

hmotnosti. 

- Srdeční (modifikovaný kosterní) a hladké svaly, které tvoří společně tvoří 

přibližně 10 % tělesné hmotnosti. 

 Jednotlivé typy svalové tkáně jsou morfologicky i funkčně rozdílné, různý je i 

způsob řízení jejich činnosti (Bartůňková, 2014). Srovnání kosterního, srdečního a 

hladkého svalstva podle Marieba a Mallata (2005) uvádíme v tabulce č. 3. 

Kittnar a kol. (2011) udávají k již zmíněným typům svalstva i epiteliální tkáň 

myoepitel. Přiřazují svalstvo obecně ke vzrušivým tkáním. Jejich základní funkční 

vlastností je kontrakce a relaxace.  

Dylevský (2009) tyto vlastnosti popisuje jako vlastnosti živé hmoty a shrnuje je 

pod pojem kontraktibilita, „která je společná téměř všem buňkám a je vystupňována u 

svalové tkáně, která svojí stažlivostí generuje sílu.“ (Dylevský, 2009, s. 60).  

Rokyta a kol. (2016) považuje za základní fyziologickou vlastnost svalů 

dráždivost a stažlivost, tedy reagovat stahem na podněty mechanické, humorální a 

elektrické.  

Podle Dylevského (2009) jsou pro každý pohyb klíčové čtyři vlastnosti svalové 

tkáně, které jsou podrobněji popsány v tabulce č.2. 

 

Tabulka č. 2: Vlastnosti svalové tkáně (upraveno dle Dylevský, 2009) 

Vlastnost Schopnost 

Excitabilita 

(dráždivost) 

přijímat a odpovídat na podněty 

Kontraktibilita 

(stažlivost) 

zkrácením generovat sílu a pohyb 

Extenzibilita 

(protažitelnost) 

„být protažena“ 

Elasticita 

(pružnost) 

„vrátit se“ so původního stavu, ve kterém se 

nacházela před smrštěním nebo protažením 

 

 

  



 

 

Tabulka č. 3: Srovnání srdeční, kosterní a hladké svaloviny (upraveno dle Marieba a Mallata, 

2005) 

 

Pro potřeby naší práce se v následujícím textu budeme věnovat podrobněji 

především kosterní svalovině. 

 

CHARAKTERISTIKA KOSTERNÍ SRDEČNÍ HLADKÁ 

UMÍSTĚNÍ V TĚLE upnuty ke kostem nebo 

ke kůži (např. svaly 

obličeje) 

stěny srdce většinou ve stěnách 

dutých orgánů (např. 

žaludku) 

VZHLED A TVAR 

BUNĚK 

 

 

 

 

 

podélně:      příčně: 

 

 

 

jednotlivá, velmi 

dlouhá, válcovitá, 

mnohojaderná vlákna 

se zřetelným příčným 

pruhováním 

 

 

 

 

 

podélně:      příčně: 

 

 

 

větvící se řetězy 

buněk, jedno nebo 

dvoujaderné, příčně 

pruhované 

 

 

 

 

 

podélně:      příčně: 

 

 

 

jednotlivé, vřetenovité, 

jednojaderné, bez 

příčného pruhování 

ŘÍZENÍ 

KONTRAKCE 

volní kontrola nepodléhá volní 

kontrole 

nepodléhá volní kontrole 

SLOŽKY POJIVOVÉ 

TKÁNĚ 

vnější pojivová tkáň 

(epimysium), obal 

svalových snopců 

(perimysium) a vnitřní 

pojivová tkáň 

(endomysium) 

endomysium upnuté 

k srdečnímu skeletu 

endomysium 

BUŇKY 

PŘEDSTAVUJÍ 

SAMOSTATNÉ 

NERVOSVALOVÉ 

PLOTÉNKY 

ano ne ne, v samostatných 

svalových jednotkách, 

Ano ve svalech 

s několika jednotkami 



 

 

2.3.1  Příčně pruhované svaly 

Bartůňková a kol. (2014) uvádí, že kosterní svaly tvoří až 40 % tělesné hmotnosti. 

Společně s pasivní pohybovou složkou – kostrou a jejími vazy klouby, tvoří jednotný 

funkční celek. Funkční složkou aktivního pohybového aparátu je sval (musculus), který 

bývá ke kosti připojen šlachou (tendon).  V těle je kolem 600 svalů, což tvoří asi 36 % 

hmotnosti těla u mužů a 32 % u žen. U trénovaných sportovců může tento podíl klesnout 

až na 30 % nebo naopak vzrůst až na 45 %. Dylevský (2009) uvádí, že přibližně 450 svalů 

může představovat 45 % hmotnosti lidského těla a metabolizmus svalové tkáně 

reprezentuje přibližně 45 % látkové výměny celého organizmu.  

 

2.3.1.1  Kontraktilní aparát příčně pruhovaného svalového vlákna 

Dylevský (2009) uvádí že, „základní anatomickou jednotkou kosterního svalu je 

svalové vlákno. Funkční a biomechanickou jednotkou svalu je motorická jednotka, tj. 

skupina svalových vláken inervovaných jedním motoneuronem“ (Dylevský, 2009, s. 62). 

Buněčná membrána svalového vlákna se nazývá sarkolema (obr. č. 6) a obklopuje 

sarkoplazmu, sarkosomy, buněčná jádra, myofibrila, látky pro zajišťování energie a O2. 

Každou myofibrilu rozdělují tzv. Z-disky na oddíly zvané sarkomery (obr. č. 6 – A3). 

Z mikroskopického pozorování na sarkomerách jsou rozpoznatelné střídající se světlé a 

tmavé pruhy, které jsou způsobeny uspořádáním myozinových a aktinových filament 

(obr. č. 6 – B1,B2). Myozinové filamentum tvoří svazek myozinu II (asi 300 dimerických 

molekul). Každá z molekul má dvě globulární hlavy, které pojí ohebný krček s vláknitou 

částí molekuly. Hlavy mají motorickou doménu s nukleotidovou kapsou (ATP + ADP + 

Pi) a vazebné místo pro aktin. Aktin je globulární bílkovinná molekula (G – aktin). 400 

G-aktinů vytváří polymer uspořádaný jako šńůra perel – F-aktin. Dvě takto vzájemně 

obtočená protofilamenta vytváří aktinové filamnetum, které je osazeno nebulinem. 

K aktinovému filamentu přiléhají end – to – end (svými konci) spojené molekuly 

tropomyozinu a každých asi 40 nm je připojena molekula troponinu. Dalším systémem 

filament v sarkomeře je titin (Silbernagl a Despoulos, 2016). 

  



 

 

A - Struktura příčně pruhovaného svalového vlákna 

Obrázek č. 6: Kontraktilní aparát příčně pruhovaného svalového vlákna (upraveno dle 

Silbernagla a Despoula, 2016) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B3-Struktura sarkomery 

B2-Myozinové filamentum B1-Aktinové myofilamentum sarkomery 



 

 

2.3.1.2  Typy svalových vláken 

Bartůňková (2014) považuje za základní aktivní složku svalu příčně pruhovaná 

svalová vlákna. Jako druhou složku uvádí vazivo, které spojuje a obaluje svalová vlákna, 

obaluje zároveň celý sval a celé svalové skupiny a také vytváří úpony ke svalu ke kosti – 

šlachy.  

Za vývoje vznikají svalová vlákna splýváním myoblastů (podlouhlé jednojaderné 

buňky). Splynutím těchto buněk , které mají jádro uprostřed buňky, vznikají ještě během 

embryogeneze myotuby (dlouhé mnohojaderné útvary s jádry uvnitř a myofibrilami blíže 

povrchu. Myotuby se následně přemění ve svalová vlákna (Čihák, 2001). 

Podle Binovského (2010) je svalové vlákno mnohojaderný útvar o délce 1mm – 

40 mm V krejčovském svalu (musculus sartorius) se našli svalová vlákna dlouhé až 30 

cm. Podle Čiháka (2001) jsou však nejdelší svalová vlákna 12 – 15 cm dlouhá. 

Bartůňková a kol. (2014) uvádí průměr svalového vlákna 50 – 100 µm. Oproti tomu 

Dylevský (2009) uvádí průměr 40 – 100 µm. 

Svalová vlákna mají mnoho společných znaků. Liší se řadou fyziologických, mik-

roskopických a histochemických vlastností. Podle kritérií, které jsou uvedeny v tabulce 

č. 4 rozlišujeme svalová vlákna na:  

- pomalá červená  vlákna (typ I., SO, slow oxidative) jsou typická velkým 

množstvím krevních kapilár. Mají poměrně málo myofibril, velký počet mitochondrií a 

přítomnost většího množství myoglobinu (dodává červené zbarvení). Tato vlákna jsou 

vybavena k pomalejší kontrakci. Někteří autoři (např. Dylevský, 2009) tento typ vláken 

nazývají jako vlákna tonická (slow fibres). 

- rychlá bílá vlákna (typ II. A, FOG, fast oxidative and glycolytic) mají 

méně mitochondrií více myofibril. Enzymaticky jsou vybavena k rychlým kontrakcím, 

prováděným velkou silou, ale po krátkou dobu. Jsou méně ekonomická. Hodí se pro 

výstavbu svalů zajišťujících rychlý pohyb prováděný velkou silou. Jsou velmi odolná  

proti  únavě. Můžeme se setkat také s označením "fázická vlákna" (twitch fibres). 

- rychlá červená vlákna (typ II. B, FG, fast glycolytic) mají málo kapilár, 

nízký obsah oxidativních enzymů. Díky vysoké iontové aktivitě (Ca2+, MG2+) a 

vyvinutému sarkoplazmatickému retikulu dochází u těchto vláken k rychlému stahu 

prováděnému maximální silou. Vlákna jsou málo odolná proti únavě. 



 

 

- přechodná vlákna (typ III., intermediární, nediferencovaná  vlákna) 

představují vývojově nerozlišenou populaci vláken. Je zřejmě zdrojem předchozích tří 

typů vláken (Bartůňková, 2014). 

 

Tabulka č. 4: Anatomická a funkční charakteristika svalových vláken (upraveno dle 

Bartůňkové, 2014) 

Typ vlákna Anatomická charakteristika Funkční charakteristika 

typ  I.,  SO 
velmi  tenká a bohatě 

kapilarizovaná 

statické, pomalé  pohyby; 

polohové  funkce 

typ II. A, FOG 
středně  silná  a  

kapilarizovaná 
rychlý a silový  pohyb 

typ II. B, FG 
velmi  silná a  málo  

kapilarizovaná 
maximální  silový  pohyb 

typ  III. nediferencovaná  vlákna typ  III. 

 

2.3.1.3  Kontrakce příčně pruhovaného svalového vlákna 

  Podle Bartůňkové (2014) svalová kontrakce prochází 2 fázemi. V první fázi 

dochází k vytvoření aktinomyozinových můstků. Ve druhé fázi se zasouvají 

myofilamenta aktinu a myozinu. 

Pokud je v motorické ploténce (místo, kde dochází k zakončení motorického 

vlákna na svalovém vláknu) uvolněn acetylcholin, vzniká ploténkový proud. Trojan a kol. 

(2001) toto místo uvádí jako nervosvalovou ploténku. Elektrické šíření zmíněného 

proudu v sarkolemě aktivuje kanály pro Na+. Vyvolané akční potenciály se rychlostí 2 

m/s šíří po sarkolemě přes celé svalové vlákno a pronikají do hloubky vlákna (obr. č. 7 – 

A). V kosterním svalu začíná převedení tohoto AP na kontrakci nazývané jako 

elektromechanické spřažení (obr. 7 – B) tím, že AP podráždí v oblasti triád DHPR 

(dihydropyridinové receptory) sarkolemy. Naproti DHPR jsou řady kanálů pro Ca2, tzv. 

RYR1 (ryanodinové receptory), které se otevřou když „cítí“ změnu DHPR vyvolanou 

akčním potenciálem. V příčně pruhovaném svalu stačí podráždění DHPR na jednom 

místě k koordinovanému otevření celé skupiny RYR1, to zvyšuje spolehlivost přenosu. 

Při vzestupu [Ca2]i dojde k nasycení troponinu C a jeho vazebního místa pro Ca2+. Tento 

proces zruší inhibiční vliv tropomyozinu na posuv filament (obrázek č. 7 – C) (Silbernagl, 

Despoulos, 2016). 

  



 

 

T – systém (transverzální tubuly) 
AP 

silná vazba  

AP 

Pi 

sarkoplazmatické retikulum (longitudinální tubuly) 

sarkolema  

triáda 

mitochondrie 

→  36 nm nebo násobek  → 

B – Ca2+ jako prostředník mezi elektrickým podnětem a kontrakcí 

 

A – Sarkotubulární systém svalové buňky (= svalového vlákna)  

C – posuv filament 

 

A – Sarkotubulární systém svalové buňky (= svalového vlákna)  

pracovní pauza (asi 90% času, v této  

době jsou aktivní jiné myozinové hlavy) 

→ silná →  → slabá → → silná → 

4 nm 

pracovní krok (asi 10% času) 

ATP 

myozin II 

Pi ADP 

Obrázek č. 7: Kontrakce příčně pruhovaného svalového vlákna (upraveno dle 

Silbernagla a Despoula, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A – Sarkotubulární systém svalové buňky (= svalového vlákna) 

 

vazba aktin-myozin II 

myokard  

kosterní sval  
cytosol  



 

 

2.3.1.4  Projevy činnosti kosterního svalstva 

 Činnost svalů doprovází různé děje, které jsou buď následkem práce svalů 

(tepelné změny nebo podmínkou svalové činnosti (např. elektrické, mechanické a 

strukturní změny).  

 Rokyta (2000) rozděluje činnosti svalstva do několika projevů:  

- Mechanické projevy jsou u svalové činnosti na první pohled zjevné: 

zkrácení a následně ochabnutí svalu, tedy stah, který může být izotonický 

(nemění se napětí vláken, ale jejich délka – např. lýtkový sval při chůzi – 

střídavě se zkracuje a protahuje a nemění své napětí) nebo izometrický 

(nemění se délka vláken, ale jejich napětí – příkladem jsou antigravitační svaly 

a relaxace). Bartůňková (2014) uvádí, že izotonický stah představuje 

dynamickou (kinetickou práci), u izometrického stahu dochází k vytvoření 

aktinmyozinových můstků a uvádí i další stah – izokinetický, u kterého se 

jedná o opakovanou anizometrickou kontrakci se stejným stupněm zrychlení.  

- Strukturální projevy spočívají v zasouvání vláken aktinu mezi vlákna 

myozinu. 

- Elektrické projevy souvisí s měnícím se klidovým potenciálem na 

potenciál akční, který se šíří po svalovém vlákně a vyvolává svalovou 

kontrakci. Příčinou vzniku akčního potenciálu jsou změny v propustnosti 

membrány pro ionty draslíku, sodíku a i vápníku (v závislosti na podnětu). 

Klidový potenciál příčně pruhovaného svalu je přibližně -80 až -90 mV. 

Hodnota akčního potenciálu kosterního svalu dosahuje přibližně hodnoty 

kolem +20 až +30 mV (hodnota klidového potenciálu kosterního svalu je tedy 

přibližně 120 mV). Akční potenciál kosterního svalu trvá kolem 10 ms a svým 

průběhem je podobný akčnímu potenciálu nervového vlákna, který ale trvá 

přibližně 1 až 2 ms. 

- Každá chemická změna, která vede k využití energie svalem je zařazena 

do chemických projevů činnosti svalstva. Zdroje energie pro sval jsou 

makroergní fosfátové vazby v adenozintrifosfátu – ATP, kreatinfosfát, 

glukóza, mastné kyseliny a i aminokyseliny z bílkovin (Rokyta, 2000). 

- Podle Bartůňkové (2014)  jsou dalšími projevy svalové činnosti projevy 

tepelné. Účinnost svalové práce se udává kolem 20 – 25 %, část energie se 

ztrácí jako teplo iniciační: teplo aktivační (při aktivaci myozinových hlav), 



 

 

teplo relaxační (při uvolnění aktinomyozinových můstků), teplo kontrakční 

(při tvorbě můstků) a teplo opožděné (v zotavení). 

 

2.3.1.5  Principy svalové kontrakce 

 „Smrštění svalu (kontrakce) je vyvoláno nervovými podněty.“ (Dylevský, 2007, s. 

53).   

Kontrakce svalu probíhá ve dvou fázích, kdy nejprve dojde k izometrické fázi 

(vzroste napětí bez zkrácení svalu).Napětí v této fázi odpovídá hmotnosti posunovaného 

předmětu nebo odporu, který je překonáván. Následuje izotonická fáze, kdy se sval 

kontrahuje a vykonává pohyb (Dylevský, 2007). 

 

2.3.1.6  Anatomické charakteristiky m. quadriceps femoris 

Pro měření kontraktilních vlastností svalu jsme zvolili přímý stehnní sval (lat. 

musculus rectus femoris). Tento sval byl vybrán na základě již provedených studií 

(Murray a kol., 2016; Gil a kol., 2015, Rojas-Valverde, 2016). Proto se v této teoretické 

části naší práce věnujeme výhradně svalům reprezentující komplex čtyřhlavého 

stehenního svalu.  

Přímý stehenní sval (obr. č. 9), který provádí synchronizovanou flexi v kyčli a 

extenzi v kolenním kloubu, je společně s musculus vastus medialis, musculus vastus 

lateralis (což jsou dva postranní svaly obalující femur od obou labia lineae asperae a 

sestupující šikmo dopředu k úponové šlaše) a vastus lateralis (hluboká složka začínající 

na přední straně femuru) součástí čtyřhlavého svalu stehenního (lat. musculus quadriceps 

femoris) (Čihák, 2001). Topografii stehenních svalů znázorňuje obr. č. 8. 

Dylevský (2009) popisuje m. quadriceps femoris jako mohutný sval, který obaluje 

téměř celou stehnní kost (lat. femur). Aktivuje se hlavně při chůzi v nerovném terénu – 

při prostém stoji se aktivuje minimálně, protože stoj zabezpečují distálněji uložené svaly. 

„Hlavní funkcí celého svalu je extenze v kolenním kloubu – čtyřhlavý sval vlastně 

působí proti hmotnosti celého těla. M. rectus femoris také flektuje kyčelní kloub. M. 

quadriceps femoris je důležitý především pro chůzi (Dylevský. 2009, s. 290).  

 



 

 

Obr. č. 8: Topografie stehenních svalů (upraveno dle Dylevského, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9: Musculus rectus femoris (dostupné z www: https://is.muni.cz/do/1451/e-

learning/kineziologie/elportal/img/rectus_femoris.png) 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – fascia lata, 2 – m. vastus medialis, 3 – femur, 4 – m. adductor magnus, 

5 – nervově cévní svazek,6 – n. ischiadicus, 7 – adduktoři, 8 – m. biceps 

femoris, 9 – m. semitendinosus et semimmembranosus, 10 – m. vastus 

lateralis, 11 – m. vastus intermedius,  12 – m. rectus femoris 



 

 

2.4  Základní antropometrické charakteristiky  

Při popisu sledovaného souboru jsou ve výzkumech podobných naší práci 

využívány antropometrické charakteristiky. Proto jim v teoretické části naší práce 

věnujeme následující kapitolu.  

 

2.4.1  Antropometrické charakteristiky 

Systémy technik měření vnějších rozměrů lidského těla jsou standardizovány a 

jsou celosvětově srovnatelné (Riegrová a kol., 2006).  

Podle Kohlíkové (2009) jsou mnohé antropometrické parametry důležitým 

ukazatelem pro hodnocení vyvíjejícího se organizmu i při výběru sportovních talentů či 

při soutěžích krásy. 

Antropometrické charakteristiky rozdělil Pavlík (1999) na: 

a) základní somatické rozměry, 

b) obvodové rozměry, 

c) šířkové a délkové rozměry, 

d) indexy a relativní rozměry. 

 

Mezi základní somatické rozměry řadíme tělesnou výšku a tělesnou hmotnost. 

Tělesnou výšku definují Haladová a Nechvátalová jako „vertikální vzdálenost vertexu (v) 

od podložky. Je to biologicky důležitý znak, silně ovlivněný genetickými faktory“ 

(Haladová, Nechvátalová, 2010, s. 15).  

Tělesná hmotnost je jedním z nejčastěji používaných znaků měření. K zjišťování 

tělesné hmotnosti je podle Haladové, Nechvátalové (2010) nejvýhodnější použít pákovou 

váhu.  

Tělesná výška společně s tělesnou hmotností představují základní morfologické 

ukazatele, které vypovídají o možných dispozicích sportovce s ohledem na jeho 

specializaci (Sigmund, Dostálová, 2011). 

Podle Vilikuse (2013) je v posledních letech oblíben hmotnostně výškový index 

– body mass index (BMI). Haladová a Nechvátalová (2010) popisují BMI jako poměr 

tělesné hmotnosti (kg) a druhé mocniny tělesné výšky (m): 

 

𝐵𝑀𝐼 =
tělesná hmotnost (kg)

[tělesná výška (m)]²
 



 

 

 

Výsledný údaj bývá posuzován podle norem Světové zdravotnické organizace 

(tab. č. 5). 

 

Tabulka č. 5: Kritéria pro hodnocení BMI u dospělé populace (upraveno dle WHO, 

2015) 

BMI (kg/m2) Hodnocení 

pod 18,5 podvýživa 

18,5-24,9 normální fyziologické rozmezí 

25,0-29,9 nadváha 

30,0-34,9 obezita 1. stupně 

35,0-39,9 obezita 2. stupně 

nad 40 obezita 3. stupně 

 

Body mass index nerespektuje individuální poměr mezi robusticitou kostry, 

rozvojem muskularity a množstvím tělesného tuku. Může tedy nastat situace, kdy velmi 

svalnatý jedinec s malým množstvím tělesného tuku má identickou hodnotu BMI jako 

jedinec s vysokým podílem tělesného tuku. Jeho použití je vhodnější spíše u obézních 

osob než u běžné populace (Vilikus, 2012). Oproti tomu Clarková (2009) používá 

hodnocení BMI u osob příliš hubených.  

Clarková (2009) poukazuje, že vysoké hodnoty BMI mohou naznačovat zvýšené 

množství tělesného tuku a na řadu onemocnění (např. srdeční onemocnění, cukrovka aj.).  

BMI neumožňuje skutečně postihnout proměnlivost a změny v zastoupení 

tělesného tuku a tukuprosté hmoty. Pro objektivnější posouzení relativního rizika 

zdravotních problémů byl proto vypočten body fat mass index (BFMI), který je vyjádřen 

jako podíl hmotnosti tukové frakce (kg) k druhé mocnině tělesné výšky (m2) sledovaného 

(Gába a kol., 2011). 

Pro děti (0 – 18 let) byly vyvinuty referenční standardy pro českou populaci ve 

formě percentilových grafů BMI (Bláha a kol., 1998). 

  



 

 

3  Cíle 

 

3.1  Cíl práce 

Cílem práce je zjištění vlivu alkoholu na kontraktilní vlastnosti m. rectus femoris. 

 

3.2  Úkoly práce 

 Úkoly práce jsme formulovali do následujících bodů: 

1. rešerše literatury k problematice tensiomyografie, svalstva a alkoholu, 

2. vypracování projektu diplomové práce, 

3. katedrální obhajoba projektu diplomové práce, 

4. zajištění místa měření, přístrojového vybavení a alkoholu, 

5. zajištění osoby oprávněné pro měření kontraktilních vlastností svalstva, 

6. vypracování informovaného souhlasu a žádosti pro Etickou komisi UK  

FTVS, 

7. zajištění probandů a jejich seznámení s výzkumem, 

8. měření, 

9. zpracování, posouzení a analýza dat, 

10. obhajoba práce. 

 

3.3  Výzkumná otázka 

Jaký je vliv alkoholu kontraktilní vlastnosti kosterního svalstva, které jsou 

měřeny tensiomyografickou metodou, po opakovaném požití individuální dávky 

alkoholu? 

 

3.4  Hypotézy 

H č. 1: Vlivem požití alkoholu dojde ke statistickému významnému zpomalení Tc. 

H č. 2: Vlivem požití alkoholu dojde ke statisticky významné změně Dm. 



 

 

3.4.1  Zdůvodnění hypotéz 

Domníváme se, že alkohol změní kontraktilní vlastnosti svalu. Vlivem alkoholu 

dojde k ochabnutí svalu a zpomalení rychlosti svalu. 

  



 

 

4  Metodika  

Jedná se o práci empiricko – teoretickou, kde má výzkum charakter 

kvaziexperimentu skupiny 11 probandů s experimentálním způsobem získávání dat. 

Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS pod jednacím číslem 145/2017 a její 

schválení v souladu s Helsinskou deklarací je uvedeno v příloze č. 1.  Taktéž schválený 

vzor informovaného souhlasu, který byl předložen k podpisu všem účastníkům výzkumu 

je uveden v příloze č. 2.   

 

4.1  Popis sledovaného souboru 

Soubor tvořilo celkem 11 probandů, kteří byli vybráni na základě dobrovolnosti a 

předem specifikovaných kritérií:  

• věk 20 – 31 let  

• bez akutního úrazu pohybového aparátu (případně doba rekonvalescence kratší 

než jeden rok po úrazu),  

• bez závislosti na alkoholu (dotazník CAGE),  

• BMI 20 – 29,9 kg/m2,  

• dobrý zdravotní stav. 

 Na základě zmíněných kritérií byli osloveni studenti oboru Tělesná výchova a 

sport prezenčního studia při UK FTVS, kteří se každoročně podrobují sportovním 

lékařským prohlídkám (na základě Opatření děkanky č. 14/2016) a studenti vojenského 

oboru při UK FTVS, kteří jsou na rozdíl od civilních studentů vázáni dodržováním zákona 

221/1999 Sb., kde jsou v §48 uvedeny základní povinnosti vojáků, mezi které patří i dbát 

o svou fyzickou zdatnost a na základě vyhlášky č. 357/2016 Sb. jsou povinni absolvovat 

každoročně lékařskou prohlídku.  

  



 

 

4.2  Použité metody 

4.2.1 Základní antropometrické parametry 

Tělesná výška byla měřena antropometrem. Při měření tělesné výšky stál proband 

při stěně, které se dotýkal lopatkami, hýžděmi a patami. Špičky nohou měl u sebe.  

Pro zjištění tělesné hmotnosti jsme využili pákovou váhu, která váží s přesností 

na 0,1 kg. Proband byl oblečen jen ve spodním prádle. 

 

4.2.2  Analýza kontraktilních vlastností svalstva 

Použitým přístrojem byl Tensiomyograf TMG 100 (obr. č. 10), který dokáže 

diagnostikovat funkční svalové napětí s možností analyzovat jednotlivé svaly odděleně. 

Přístroj je vybaven speciálním snímačem, který byl umístěn na kůži nad m. rectus femoris, 

který byl uměle stimulován elektrostimulátorem. Stimulace byla prováděna za předem 

určené intenzity elektrického proudu – 80 mA. Z důvodu minimalizace chyb při měření 

byl přistroj TMG 100 obsluhován vyškoleným zaměstnancem Laboratoře tréninkové 

adaptace. TMG se skládá ze čtyř částí (obr. č. 10):  

 

Obr. č 10: Ukázka a pipis  přístroje TMG při měření kontraktilních vlastností m. rectus femoris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. elektrostimulátor  2. digitální senzor  3. stativ s mobilním ramenem  4. elektrody  



 

 

Vybraným svalem byl pro potřeby našeho měření musculus rectus femoris na 

pravé dolní končetině. Místo pro dotyk jehly posuvného čidla (obr. č. 11) bylo označeno 

značkou pro další po sobě jdoucí kola tensiomyografického měření kontraktilních 

vlastností. 

 Obr. č 11: Měření kontraktilních vlastností m. rectus femoris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proband byl v poloze leh pokrčmo pravou. Pravá dolní končetina byla podložena 

pěnovou trojúhelníkovou podložkou přímo uzpůsobenou výrobcem přístroje pro měření 

m. rectus femoris. Úhel v koleni představoval 60° (obr. č. 12) 

 

Obr. č. 12: Poloha probanda při tensiomyografické analýze kontraktilních vlastností 

 

 

 

   



 

 

4.2.3  Určení individuální dávky alkoholu 

Pro určení individuální dávky alkoholu jsme použili metodiku práce Pavlů a 

Purachartové (2015), kterou jsme pro potřeby naší práce mírně modifikovali.   

 Pro účely tohoto experimentu byla použita vodka s obsahem 40 objemových 

procent alkoholu, vyráběná společností Finlandia – vodka of Finland. Z důvodu snazšího 

vypití byla vodka naředěna 100 % pomerančovým džusem v poměru 1:3. 

 Maximální podaná dávka alkoholu byla stanovena na 1,5 g čistého alkoholu na 

kilogram hmotnosti za celé měření, což by podle Pavlů a Purachartové (2015) mělo 

odpovídat horní hranici lehké opilosti, přičemž narušení svalové koordinace a rovnováhy 

uvádí zmínění autoři mezi 1 až 1,5 ‰ alkoholu v krvi.  

Pro naší práci jsme jako nejobjektivnější dosažení maximální míry podobnosti 

výchozích podmínek u každého probanda stanovili individuální dávku podaného 

množství alkoholu podle jeho aktuální hmotnosti. Individuální dávka alkoholu v ml byla 

vypočítána podle následujícího vzorce:  

 

𝐴𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙 (𝑚𝑙) =  
𝑚𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣í 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙𝑢 (

𝑔
𝑘𝑔

 ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖) × ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑘𝑔) × 100

𝑜𝑏𝑠𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙𝑢 (%) × 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑘á ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙𝑢 (
𝑔

𝑐𝑚3)
 

   

Množství alkoholu jsme stanovili na 0,3 g čistého alkoholu na 1 kg hmotnosti 

probanda v jednom kole. Specifická hustota etanolu v g/cm3 odpovídá hodnotě v g/ml. 

Vzorec po doplnění známých hodnot vypadá takto (Pavlů a Purachartová, 2015):  

 

𝐴𝑙𝑘𝑜ℎ𝑜𝑙 (𝑚𝑙) =  
0,3 ×ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑘𝑔) × 100

40 × 0,789
 

 

Výsledné množství alkoholu bylo odměřeno pomocí injekční stříkačky s přesností 

na 0,1 ml.   

 

4.2.4  Analýza aktuální hladiny alkoholu v dechu 

Pro zjištění aktuální hladiny alkoholu v krvi byla vždy před provedením měření 

na TMG 100 a následně v předem určených intervalech (20 min) provedena dechová 

zkouška přístrojem VEGA DIGI 005 (obr. č. 13). 

Analýza dechu proběhla v následujících krocích: 



 

 

1. Po úspěšném zahřátí přístroje (10 – 15 s) se na displeji zobrazil symbol 

„blow“ (dýchat). V režimu testování opět proběhlo odpočítávání od 10 

do 0 s.  

2. Následovalo vložení náustku do úst a provedení vdechu dovnitř po 

dobu 3–5 s. Intenzita dechu byla přirozená. Probandi byli upozorněni, 

aby vdech nebyl příliš slabý ani intenzivní. 

3. Po zaznění zvukového signálu následovalo ukončení vdechu do 

náustku přístroje. Výsledky se zobrazily na displeji přístroje. 

4. Podle doporučení výrobců je vhodné, aby vdech do náustku proběhl 

mezi 9 – 6 s. 

Při načítání základních funkcí kontroluje alkoholtester funkčnost senzoru a 

probíhá automatická kaliperace. Pokud se vyskytnou jakékoli abnormality, tester je 

během odpočtu (10 s) automaticky napraví. Pokud tyto abnormality není možné odstranit, 

zobrazí se na displeji hlášení „ER“ (chyba). Uživatel musí tester třikrát po sobě vypnout 

a opět zapnout, aby byla obnovená normální funkčnost přístroje (manuál k přístroji 

VEGA DIGI 005).  

 Zaznamenávanou výslednou hodnotou byla BrAc: Breath Alcohol Concetration – 

koncentrace alkoholu v dechu (např. naměřená hodnota 0,30 ‰ znamená, že v každých 

1000 ml krve je 0,30 g alkoholu).  

 

Obr. č 13: Popis přístroje VEGA DIGI 005  

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – náustek 

2 – otvor reproduktoru 

3 – vypínač 

4 – oddíl baterií 

5 – LCD displej 

6 – oddíl pro vložení náustku 



 

 

4.2.5  Dotazník CAGE 

Ke zjištění problémů s alkoholem jsme použili dotazník CAGE (tab. č. 6), který 

byl podle Šťastné (2010) původně vyvinutý pro lékaře ke screeningovému zjištění 

problémů s alkoholem. Důvodem pro volbu tohoto dotazníku byla veřejná dostupnost 

dotazníku, časová nenáročnost, rychlé vyhodnocení, srozumitelnost a to, že k dotazníku 

není potřeba žádné další školení. Název dotazníku byl utvořen z počátečních písmen 

anglicky dotazovaných oblastí: 

• C (Cut): pocit potřeby omezit pití alkoholu,  

• A (Annoyed): podráždění okolí z pití alkoholu, 

• G (Guilt): pocit viny v souvislosti s pitím alkoholu, 

• E (Eye-opener): pití alkoholu po ránu za účelem uklidnění nebo zbavení 

kocoviny (Allen a kol., 1997). 

Každá otázka musela být zodpovězena. Každé odpovědi kladné odpovědi („ano") 

byl přidělen 1 bod. Rozmezí skóre je 0 - 4 bodů: 

• Skóre 1: Důkaz o ohrožení, potřeba další klinické zkoušky, pokládání 

doplňujících otázek na množství alkoholu, frekvenci pití alkoholu atd. 

• Skóre 2: Podezření, že by se o závislost mohlo jednat, potřeba další klinické 

zkoušky nebo doporučení ke specialistovi. 

• Skóre 3 a více: Vysoká míra pravděpodobnosti, že je člověk na alkoholu závislý, 

doporučení návštěvy specialisty a léčby. 

(dostupné z www: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/586/2005/Screeningovy-

dotaznik-CAGE) 

 

Tabulka č. 6: Dotazník CAGE (upraveno dle www: 

https://www.adicta.cz/cz/alkohol/test/jsem-ohrozen/) 

Otázka ANO NE 

Měl jste někdy pocit, že byste měl pití omezit? 

 
  

Vadilo vám, že lidé vaše pití kritizovali? 

 
  

Měl jste někdy kvůli pití pocity viny? 

 
  

Stalo se vám někdy, že jste se hned po ránu napil, 

abyste se uklidnil nebo zbavil kocoviny? 
  

 

 

 



 

 

Při vyhodnocení dotazníku se obecně uvádí následující doporučení: 

• 1 kladná odpověď – vhodné důkladnější vyšetření 

• 2 kladné odpovědi – podezření na závislost 

• 3 – 4 kladné odpovědi – závislost na alkoholu 

(dostupné z www: https://www.adicta.cz/cz/alkohol/test/jsem-ohrozen/)  

 Pro zařazení probanda do našeho výzkumu jsme zvolili hranici 2 méně kladných 

odpovědí. 

 Dotazník byl probandy vyplněn a následně vyhodnocen před zahájením měření. 

  



 

 

4.3  Sběr dat – časový rozvrh, vedení a podmínky sběru dat 

TMG měření bylo provedeno nejprve před požitím alkoholu, před každým dalším 

TMG měřením bylo podáno odměřené množství alkoholu (0,3 ml/kg) dle aktuální 

hmotnosti probanda.  Pro účely tohoto výzkumu byl použit alkohol s obsahem 40 

objemových % alkoholu. Pro snazší požití byl alkohol naředěn 100 % pomerančovým 

džusem v poměru 1:3. 

4.3.1  Průběh měření 

 Experiment se uskutečnil ve dnech 3. a 10. 7. 2017. v Laboratoři tréninkové 

adaptace UK FTVS. Měření bylo uskutečněno v dopoledních hodinách. Průběh měření 

popisuje následující smartart: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příchod probandů, podepsání informovaného souhlasu

I. analýza kontraktilních vlastností svalstva

I. podání individuální dávky alkoholu

pauza 20 min

dechová zkouška

II. analýza kontraktilních vlastností svalstva

II. podání individuální dávky alkoholu

pauza 20 min

dechová zkouška

III. analýza kontraktilních vlastností svalstva 

III. podání individuální dávky alkoholu 

pauza 20 min

dechová zkouška

IV. analýza kontraktilních vlastností svalstva 

odchod probandů



 

 

Každý jedinec se šetření zúčastnil zcela dobrovolně a souhlasil se zpracováním 

získaných dat a jejich případnou publikací (informovaný souhlas – příloha č. 2). 

 

4.4  Podmínky měření 

Jako podmínky měření jsme použili podobné zásady jako pro zjišťování tělesného 

složení podle Riegrové a kol. (2006), kdy k získání objektivních hodnot tělesného složení 

a přesných výsledků je důležité dodržení konkrétních standardních podmínek:  

• nejíst a nepít po dobu 2 hodin před měřením,  

• necvičit po dobu 12 hodin před testem,  

• nepožívat alkohol po dobu 24 hodin před měřením,  

• vyprázdnit močový měchýř bezprostředně před testem,  

• přesné umístění elektrod a běžná teplota místnosti. 

 

Haladová a Nechvátalová (2010) vymezili zásady pro antropometrické měření: 

• udržovat nutný takt a ohled k probandovi, 

• proband při měření je jen v nejnutnějším oblečení, 

• dostatečná teplota v místnosti (18 – 20C), 

• v případě únavy probanda se doporučuje měření odložit, 

• použitá měřidla očistit dezinfekčním prostředkem, 

• před a po měření si umýt ruce, 

• opětovná měření provádět pokud možno ve stejnou denní dobu, 

• vyzkoušet přesnost měřících přístrojů. 

 

4.5  Analýza dat 

Pro charakteristiku souboru byly použity metody deskriptivní (popisné) statistiky 

– míra polohy (aritmetický průměr) a míra variability (směrodatná odchylka).  

Tensiomyografické parametry (Tc, Dm) a hodnoty alkoholu v dechu (‰) byly 

pomocí programu IBM SPSS Statistics 22 statisticky vyhodnoceny. Normalita dat byla 

vyhodnocena Kolmogorov–Smirnov testem. Kolmogorv–Smirnov test nezamítl hypotézu 

o normálním rozdělení. Z tohoto důvodu jsme použili k dalším výpočtům parametrickou 



 

 

metodu jednocestnou ANOVU pro opakovaná měření, jíž byla testována statistická 

významnost. 

 

 

  



 

 

4.6  Rozsah platnosti 

 

4.6.1  Vymezení  

Vzhledem k velikosti testovaného souboru jsou zjištěné výsledky platné pouze 

pro danou skupinu probandů. Tento výzkum byl proveden pouze na 11 probandech, kteří 

byli vybráni dle předem daných kritérií (kap. 4.1) a tvořili ho pouze muži. U takto nízkého 

počtu probandů je nemožné výsledky práce zobecňovat na širší část populace. Důvodem 

jsou i nejednotné výsledky měřené proměnné a absence kontrolní skupiny. 

4.6.2  Omezení 

Měření bylo provedeno v Laboratoři tréninkové adaptace UK FTVS. Z důvodu 

minimalizace chyb při měření kontraktilních vlastností svalstva provedla měření 

zaškolená osoba z Laboratoři tréninkové adaptace UK FTVS. 

  



 

 

5  Výsledky  

Výsledky jsou rozděleny na tři části. V první části jsou tabulárně znázorněny a 

vyhodnoceny naměřené hodnoty antropometrických parametrů a charakteristika souboru. 

Ve druhé části je vyhodnocen dotazník CAGE týkající se konzumace alkoholu. Třetí část 

obsahuje naměřené hodnoty jednotlivých kontraktilních vlastností (Tc a Dm) svalstva 

pomocí přístroje TMG 100.  Výsledné hodnoty všech naměřených parametrů jsou 

uvedeny v příloze č. 3. 

 

5.1  Charakteristika souboru, antropometrické parametry 

Sledovaný soubor tvořili studenti VO (n = 8) navštěvující prezenční formu studia 

na UK FTVS a studenti prezenční formy oboru Tělesná výchova a sport při UK FTVS (n 

= 3). Kompletní přehled průměrných hodnot sledovaných antropometrických parametrů 

studentů VO a TVS je prezentován v tabulce č. 8. 

 

Tabulka č. 8: Základní charakteristika antropometrických parametrů souboru (hodnoty 

jsou uvedeny ve tvaru průměr, SD - směrodatná odchylka, MIN - minimum, MAX - maximum) 

Soubor (n= 11) 

 Průměr SD MIN MAX 

Věk (let) 24,45 3,17 20,00 31,00 

Těl. hmotnost (kg) 82,49 5,01 76,80 92,00 

Těl. výška (cm) 181,05 4,25 171,50 189,00 

BMI (kg/m2) 25,17 1,36 23,10 27,72 

 

Průměrný věk probandů byl 24,50 ± 3,17 let. Věkové rozmezí studentů VO se 

pohybovalo od 20 – 31 let. Průměrná hodnota tělesné výšky našeho souboru studentů VO 

představovala 181,05 ± 4,25 cm, přičemž rozmezí tělesné výšky se pohybovalo od 171,5 

– 189 cm. Průměrná hodnota tělesné hmotnosti byla 82,49 ± 5,01 kg a rozmezí tělesné 

hmotnosti se pohybovalo od 76,8 kg – 92 kg. Průměrná hodnota BMI našeho souboru 

dosahovala 25,17 ± 1,36 kg/m2. Minimální hodnota BMI byla 23,10 kg/m2.  Maximální 

hodnota BMI byla 27,72 kg/m2.  



 

 

5.2  Dotazník CAGE 

Kompletní přehled výsledků dotazníku CAGE je prezentován v tabulce č. 9. U 

žádného z probandů jsme nezjistili skóre 3 a více, kde lze předpokládat vysokou míru 

pravděpodobnosti, že je proband na alkoholu závislý. Grafické znázornění odpovědí na 

jednotlivé otázky (ot. č. 1 = Měl jste někdy pocit, že byste měl pití omezit?; ot č. 2 = 

Vadilo vám, že lidé vaše pití kritizovali?; ot. č. 3 = Měl jste někdy kvůli pití pocity viny? 

;ot č. 4 = Stalo se vám někdy, že jste se hned po ránu napil, abyste se uklidnil nebo zbavil 

kocoviny?) je zobrazeno v grafu č. 2. 

 

Tabulka č. 9: Základní charakteristika antropometrických parametrů souboru (1 = 

pozitivní odpověď, 0 = negativní odpověď) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Grafické zobrazení kladných odpovědí na jednotlivé otázky dotazníku CAGE 

(%) 

  

18,18%

9,09%

36,36%

36,36%

Otázka č. 1 Otázka č.2 Otázka č. 3 Otázka č. 4

Proband č. Otázka č. 1 Otázka č. 2 Otázka č. 3 Otázka č. 4 ∑ 

1 0 0 1 1 2 

2 0 0 1 1 2 

3 0 0 0 0 0 

4 1 0 1 0 2 

5 0 0 0 1 1 

6 0 0 0 1 1 

7 0 0 0 1 1 

8 1 0 1 0 2 

9 0 0 0 0 0 

10 0 0 1 0 1 

11 0 0 0 0 0 



 

 

5.3  Kontraktilní vlastnosti (Tc) m. rectus femoris po požití 

individuální dávky alkoholu v jednotlivých kolech  

 

Statistická významnost byla testována pomocí jednocestné ANOVY pro 

opakovaná měření. Na základě tohoto měření jsme nezjistili statisticky významný efekt 

(p = 0,482).  

Výsledné hodnoty parametru Tc jsou graficky znázorněny v grafu č. 2. Ke 

zrychlování Tc mezi prvním a druhým tensiomyografickým měřením docházelo u 7 

probandů.  Průměrný Tc našeho souboru byl při prvním TMG měření (bez alkoholu) 

33,23 ± 3,45 ms, při druhém 31,77 ± 4,78 ms, při třetím 32,28 ± 4,66 ms a při čtvrtém 

33,43 ± 5,40 ms (graf. č 3).  

 

Graf č. 2: Výsledné hodnoty probandů v jednotlivých kolech u parametru Tc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Z tabulky č. 10 a grafu č. 3 je patrný rozdíl mezi prvním (před požitím alkoholu) 

a druhým měřením (po první dávce alkoholu). Přestože je rozdíl patrný, nebyl statisticky 

významný. Po dalších dávkách kontrakční čas stoupal až nad vstupní průměr.  
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Tabulka č. 10: Pairwise Comparisons (párové srovnání) u testu Tc 

(I) 

alkohol 

(J) 

alkohol 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95 % Confidence Interval for 

Difference 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 2 1,464 ,895 ,133 -,530 3,457 

3 ,952 1,245 ,462 -1,822 3,726 

4 -,193 1,554 ,904 -3,654 3,269 

2 1 -1,464 ,895 ,133 -3,457 ,530 

3 -,512 ,995 ,618 -2,728 1,705 

4 -1,656 1,516 ,300 -5,033 1,721 

3 1 -,952 1,245 ,462 -3,726 1,822 

2 ,512 ,995 ,618 -1,705 2,728 

4 -1,145 ,867 ,216 -3,075 ,786 

4 1 ,193 1,554 ,904 -3,269 3,654 

2 1,656 1,516 ,300 -1,721 5,033 

3 1,145 ,867 ,216 -,786 3,075 

(Mean difference = rozdíl průměrů; Std. Error = standartní chyba; Sig. = jednostranná signifikace; 

Lower bound = dolní mez; Upper bound = horní mez) 

 

 

 

Graf č. 3: EEM – Estimated Marginal Means (následné porovnání průměrů) - Tc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5.4  Kontraktilní vlastnosti (Dm) m. rectus femoris po požití individuální 

dávky alkoholu v jednotlivých kolech  

Statistická významnost byla testována pomocí jednocestné ANOVY pro 

opakovaná měření. Na základě tohoto měření jsme nezjistili statisticky významný efekt 

(p = 0,457).  

Výsledné hodnoty parametru Dm jsou graficky znázorněny v grafu č. 4. Ke 

zrychlování Dm mezi prvním a druhým tensiomyografickým měřením docházelo u 8 

probandů. Průměrné Dm našeho souboru bylo při prvním TMG měření (bez alkoholu) 

8,56 ± 1,43 mm, při druhém 7,99 ± 1,78 mm, při třetím 8,20 ± 1,81 mm a při čtvrtém 8,21 

± 2,25 mm (graf. č 3).  

 

Graf č. 4: Výsledné hodnoty probandů v jednotlivých kolech u parametru Dm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky č. 11 a grafu č. 5 je patrný rozdíl mezi prvním (před požitím alkoholu) 

a druhým měřením (po první individuální dávce alkoholu). Přestože je rozdíl patrný, 

nebyl statisticky významný. Po dalších kolech se parametr Dm ustálil.  
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Tabulka č. 11: Pairwise Comparisons (párové srovnání) u testu Dm 

(I) 

alkohol 

(J) 

alkohol 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig.a 

95% Confidence Interval for 

Differencea 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 2 ,783 ,440 ,105 -,197 1,762 

3 ,577 ,395 ,175 -,303 1,457 

4 ,565 ,598 ,366 -,766 1,897 

2 1 -,783 ,440 ,105 -1,762 ,197 

3 -,205 ,521 ,701 -1,365 ,954 

4 -,217 ,508 ,678 -1,350 ,916 

3 1 -,577 ,395 ,175 -1,457 ,303 

2 ,205 ,521 ,701 -,954 1,365 

4 -,012 ,532 ,983 -1,198 1,174 

4 1 -,565 ,598 ,366 -1,897 ,766 

2 ,217 ,508 ,678 -,916 1,350 

3 ,012 ,532 ,983 -1,174 1,198 

(Mean difference = rozdíl průměrů; Std. Error = standartní chyba; Sig. = jednostranná signifikace; 

Lower bound = dolní mez; Upper bound = horní mez) 

 

 

Graf č. 5: EEM – Estimated Marginal Means (následné porovnání průměrů) - Dm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5.5  Hladina alkoholu v dechu v jednotlivých kolech  

Statistická významnost byla testována pomocí jednocestné ANOVY pro 

opakovaná měření. Na základě tohoto měření jsme zjistili statisticky významný efekt (p 

= (p˂0,001).  

Výsledné hodnoty hladiny alkoholu v dechu jednotlivých probandů jsou graficky 

znázorněny v grafu č. 4. 

 

Graf č. 4: Hladina alkoholu v dechu (‰) v jednotlivých kolech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky č. 13 a grafu č. 5 je patrná stoupající hladina alkoholu v dechu 

v jednotlivých kolech po podání individuální dávky alkoholu. 
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Tabulka č. 13: Pairwise Comparisons (párové srovnání) u testu hladin alkoholu v dechu 

(I) 

Alkohol 

(J) 

Alkohol 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error 
Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 2 -,617* ,064 ,000 -,759 -,476 

3 -1,051* ,079 ,000 -1,227 -,875 

4 -1,424* ,062 ,000 -1,561 -1,286 

2 1 ,617* ,064 ,000 ,476 ,759 

3 -,434* ,082 ,000 -,617 -,250 

4 -,806* ,067 ,000 -,957 -,656 

3 1 1,051* ,079 ,000 ,875 1,227 

2 ,434* ,082 ,000 ,250 ,617 

4 -,373* ,052 ,000 -,489 -,256 

4 1 1,424* ,062 ,000 1,286 1,561 

2 ,806* ,067 ,000 ,656 ,957 

3 ,373* ,052 ,000 ,256 ,489 

(Mean difference = rozdíl průměrů; Std. Error = standartní chyba; Sig. = jednostranná signifikace; 

Lower bound = dolní mez; Upper bound = horní mez) 

 

 

Graf č. 5: EEM – Estimated Marginal Means (následné porovnání průměrů) – alkohol v 

dechu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6  Diskuze 

V této části diplomové práce jsou výsledky konfrontovány se současným stavem 

řešené problematiky, jak je uveden v teoretické části práce. 

 

6.1  Antropometrické parametry 

Zkoumaný soubor tvořilo 8 studentů VO a 3 studenti TVS ve věkovém rozmezí 

19 – 31 let. Podle Riegrové (2006) dochází v tomto věkovém období k vrcholu tělesné 

výkonnosti a pokračuje vývoj svalové soustavy. 

Průměrná tělesná výška našeho souboru byla 181,05 ± 4,25 cm. Průměrná tělesná 

hmotnost studentů byla 82,49 ± 5,01 kg. U naměřených hodnot tělesné výšky (cm) a 

tělesné hmotnosti (kg) jsou patrné značné rozdíly. Tělesná výška se pohybovala v rozmezí 

171,50 – 189,00 cm, což je rozdíl 17, 5 cm. Tělesná hmotnost se pohybovala v rozmezí 

76,80 – 92,00 kg, což je rozdíl 15, 2 kg. Bláha (1986) uvádí, že průměrnou výškou dospělé 

mužské populace je 178 cm a průměrnou hmotností je 74 kg. Z tohoto pohledu náš soubor 

přesahuje tyto základní antropometrické parametry. Na základě práce Maškové (2009), 

která uvádí průměrnou výšku a hmotnost 180,36 ± 5,77 cm a 75,24 ± 7,45 kg u souboru 

studentů FTK Olomouc, 180,55 ± 5,03 cm a 79,43 ± 8,79 kg u slovenských vojenských 

studentů a 186,33 ± 5,37 cm a 77,66 ± 9,08 kg u polských tělovýchovných studentů, 

můžeme porovnat tyto výsledky s naším souborem. Oproti slovenským vojenským 

studentům dosáhl náš soubor vyšší tělesné hmotnosti (kg), kdy rozdíl mezi průměrnými 

hodnotami byl 3,06 kg. V porovnání s polskými tělovýchovnými studenty měl náš soubor 

nižší tělesnou výšku (cm), kdy rozdíl mezi průměrnými hodnotami činil 5,28 cm. Studenti 

VO a TVS dosahovali nižší hmotnosti i oproti průměrné hmotnosti souboru vojáků 

bojových útvarů, kteří podle zjištění Soumara a Obermana (2010) dosahovali průměrně 

83 kg.  

Z hlediska normativních hodnot BMI  podle WHO (2015) spadalo 6 probandů 

(54,55 %) do normálního fyziologického rozmezí pro hodnocení tělesné hmotnosti (BMI 

= 18,5 - 24,9  kg/m2) (tabulka č. 5). Podle zmíněných normativních hodnot se řadilo do 

kategorie nadváhy (BMI = 25,0-29,9 kg/m2) 5 probandů (45,45 %). Minimální hodnota 

BMI u studentů VO dosáhla hodnoty 23,10 kg/m2, což řadilo dotyčného stále do 

normálního fyziologického rozmezí. Maximální hodnota BMI – 27,72 kg/m2 zařazovala 

sledovaného do kategorie nadváhy. Podle Kohlíkové (2009) se u sportovců s dobře 



 

 

vyvinutým svalstvem hodnota BMI nevyjadřuje stupeň obezity, ale kvantitu svalové 

masy. Proto je vhodnější BMI používat pro nesportující probandy. 

Dlouhodobým monitorováním aktuálního tělesného stavu příslušníků AČR se 

zabývali Soumar a Oberman (2010), kteří zjistili, že průměrná hodnota BMI byla 26,0 

kg/m2 u vojáků bojových útvarů, 24,3 kg/m2 u vojáků, kteří úspěšně absolvovali základní 

výcvik a 24,9 kg/m2 u vojáků nebojových jednotek. V porovnání s výsledky bojových 

útvarů dosahoval náš soubor studentů nižších hodnot – BMI = 25,17 kg/m2. Podle 

výsledků Maškové (2009) lze srovnat hodnoty BMI (kg/m2) i se studenty FTK Olomouc, 

polských tělovýchovných studentů a slovenských vojenských studentů. Studenti VO 

dosahovali vyšších hodnot než slovenští vojenští studenti, studenti FTK Olomouc i než 

polští tělovýchovní studenti. V praxi kromě BMI je možné stanovit i WHR index (Waist 

to hip ratio), který posuzuje rizikovost distribuce tělesného tuku. 

Výsledky této práce můžeme porovnat i se získanými daty, které publikovaly 

Kinkorová a Vrba (2015). Průměrná tělesná výška jejich souboru studentů VO byla 

179,92 ± 5,98 cm. Průměrná tělesná hmotnost studentů VO byla 76,75 ± 6,95 kg. Hodnota 

BMI dosahovala 23,76 ± 1,45 kg/m2.  

 

6.2  Dotazník CAGE 

Na otázku č. 1 v dotazníku odpovědělo 18,18 % probandů kladně („ANO“). Na 

druhou otázku odpovědělo 9,09 % probandů kladně. Na otázky č. 3 a 4 odpovědělo kladně 

shodných 36,36 % dotázaných. Jako hranici pro vpuštění probanda do výzkumu jsme 

zvolili hranici získaných dvou kladných odpovědí. Martínková (2010) uvádí, že skóre 2 

znamená pro dotazovaného podezření, že by se o závislost mohlo jednat, ale je potřeba 

další klinické zkoušky nebo doporučení ke specialistovi. U získaného skóre 3 a 4 je již 

velmi pravděpodobné, že dotazovaný je na alkoholu závislý.  

 

6.3 Kontraktilní vlastnosti po požití alkoholu 

Měřený m. rectus femoris byl vybrán na základě již provedených studií (Murray a 

kol., 2016; Gil a kol., 2015; Rojas-Valverde, 2016 atd.) i vzhledem k lepší manipulaci 

s přístrojem a vhodnější poloze (leh) probandů po individuálních dávkách alkholu.  

Ohledně alkoholu a jeho vlivu na kosterní svalstvo se většina dostupných 

publikací zmiňuje o vlivu alkoholu na kontraktilní vlastnosti svalstva, ale obvykle pouze 



 

 

jako informace, že k nějakému ovlivnění dochází. Záměrem naší práce bylo objasnit vliv 

alkoholu na kontraktilní vlastnosti svalstva, kdy jsme kontrakci vyvolali elektrickou 

stimulací kosterního svalu za použití tensiomyografické metody.  

Nejvyšší rozdíl u obou měřených parametrů – Tc a Dm, jsme zaznamenali mezi 

prvním a druhým tensiomyografickým měřením. Přestože je rozdíl patrný, nebyl 

statisticky významný. Po dalších dávkách Tc stoupal až nad vstupní průměr. 

Zahraniční studie využívající tensiomyografii se téměř výhradně zabývají 

sportem. Např. Atikovič a kol. (2015) se zabývají funkční diagnostikou a prevencí zranění 

u chorvatských gymnastů. Rozdílnými sportovními povrchy a jejich vlivem na 

kontraktilní vlastnosti svalu se zabývali Ubago-Guisado a kol. (2017). Výsledky TMG 

mohou také pomoci trenérům určit budoucí tréninkovou zátěž. To je podle Rojase-

Valverdeho a kol. (2016) velmi důležité pro prevenci svalových poranění. Trenéři by 

podle něj měli monitorovat svalovou adaptaci častěji v různých trénincích nebo soutěžích 

v průběhu roku. Vlivem plyometrického tréninku na Tc se zabýval Zubac a kol. (2017).   

České studie zabývající se problematikou TMG se nám nepodařilo dohledat. 

Nicméně v současné době probíhá na UK FTVS výzkumný projekt, který je financován 

v rámci řešení projektu PROGRES Q 41. Hlavním cílem projektu je diagnostikovat 

svalové dysbalance vzniklé v závislosti na sportovní specializaci a na základě této 

diagnostiky vytvořit individuální kompenzační programy. Tato práce nebyla zařazena do 

tohoto projektu, nicméně díky použité metodě a volbě pracoviště s ním úzce souvisí. 

 

6.3  Vývoj hladiny alkoholu v dechu 

Hladina alkoholu v dechu byla měřena přístrojem VEGA DIGI 005, který je vybaven 

polovodičovým senzorem. Zikmund (2008) jako další typ používaného senzoru uvádí 

elektrochemický. Podle Pavlů a Purchartové (2015) snímají alkoholtestery s 

elektrochemickým čidlem spektrum vznikající díky různé pohyblivosti iontů v 

elektrickém poli a tím mají i dobrou selektivitu vůči ostatním látkám. Jsou také přesnější, 

protože oproti polovodičovým senzorům, které po zahřátí jen detekují plynný etanol a 

podle etanolové koncentrace mění odpor, z čehož je vypočítán přibližný obsah etanolu v 

dechu. 

Konečná hladina alkoholu v dechu se u našeho souboru pohybovala od 1,01 do 1,70 

‰. To by na základě provedených studií (Skála, 1988; Kalina, 2008; Alcohol and the 

Human Body, 2009 – 2014; Blood alcohol concentration, 2008) mělo odpovídat 



 

 

projevům se zvýšením euforie, narušením svalové souhry (porucha koordinace a 

rovnováhy), prodloužení reakčního času na zrakové i sluchové podněty a v neposlední 

řadě ztrátou sebekontroly. U koncentrace 1,5 a více ‰ bychom na základě zmíněných 

studií mohli pozorovat projevy jako potácivou chůzi a vrávorání, poruchy chování se 

zlostnými afekty, podrážděnost i pláč. Kromě potácivé chůze jsme se u našeho souboru 

se zmíněnými projevy během i po měření nesetkaly.  



 

 

7  Závěry 

Cílem práce je zjištění vlivu alkoholu na kontraktilní vlastnosti (Tc a Dm) m. 

rectus femoris. 

Výsledky nepotvrzují stanovené hypotézy, protože ani u jedné kontraktilní 

vlastnosti nedošlo ke statisticky významné změně. 

Na základě našich výsledků lze předpokládat, že při podání alkoholu dochází 

k ovlivnění kontraktilních vlastností (Tc a Dm) izolovaného svalu (m. rectus femoris). 

Byla by ale vhodná další rozsáhlejší studie, protože u takto nízkého počtu probandů je 

nemožné výsledky práce zobecňovat na širší část populace. 

Tato diplomová práce bude jistě přínosem pro případné další práce. Např. v rámci 

řešení projektu PROGRES Q 41, kdy hlavním cílem projektu je diagnostikovat svalové 

dysbalance vzniklé v závislosti na sportovní specializaci a na základě této diagnostiky 

vytvořit individuální kompenzační programy. Nebo pro práce, které se budou týkat 

problematiky tensiomyografie, resp. alkoholu a jeho vlivu na lidský organismus či jeho 

vztahu k pohybovým aktivitám.  
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